قانوى رقن ( )6لسنة 2014م
بشأى تعديل القانوى رقن ( )28لسنة 2013م.

الوؤتور الوطني العام
بؼذ اإلطالع:
 اإلػالٌ انذستٕسي انصبدس بتبسٌخ  /3أغسطس2011/و ٔتؼذٌالتّ .
 انُظبو انذاخهً نهًؤتًش انٕطًُ انؼبو.
 انقبٌَٕ سقى ( )87نسُت 1971و بشأٌ إداسة قضبٌب.
 انقبٌَٕ سقى ( )88نسُت 1971و بشأٌ انقضبء اإلداسي ٔتؼذٌالتّ.
 انقبٌَٕ سقى ( )6نسُت  2006و بشأٌ َظبو انقضبء ٔتؼذٌالتّ.
 انقبٌَٕ سقى ( )13نسُت 2013و بشأٌ انؼزل انسٍبسً ٔإلداسي.
 انقبٌَٕ سقى ( )28نسُت 2013و بشأٌ تؼذٌم انؼزل انسٍبسً
ٔ ػهى يب قشسِ انًؤتًش انٕطًُ انؼبو ببجتًبػّ انؼبدي سقى ( )164انًُؼقذة ٌٕو انثالثبء بتبسٌخ /4سبٍغ
اَخشْ 1435/جشٌت انًٕافق 2013/2/4و.
أصدر القانوى اآلتي:
هادة ()1
ثػذل انفقشة انثبٍَت يٍ انًبدة األٔنى يٍ انقبٌَٕ سقى ( )28نسُت 2013و  ،انصبدس فً شأٌ تؼذٌم يبدة
فً انقبٌَٕ سقى ( )13نسُت 2013و  ،بشأٌ انؼزل انسٍبسً .
بحٍث ٌكٌٕ َصٓب ػهى انُحٕ اَتً -:
استثُبء يٍ أحكبو انًبدة انثبٍَت ػشش يٍ انقبٌَٕ تتٕنى انٍٓئت فحص ٔيشاجؼت طهب انتششح الَتخبببث
انٍٓئت انتأسٍسٍت نصٍبغت يششٔع انذستٕس أٔ ألٌت اَتخبببث ػبيت أٔ يحهٍت ٔتفصم فٍّ خالل أثًُ ػشش
ٌٕيب يٍ تبسٌخ تسهًٓب نّ يٍ انًفٕضٍت انؼهٍب نالَتخبببث ٔ .نزٔي انشأٌ حق انطؼٍ ػهى انقشاس أيبو
سئٍس انًحكًت االبتذائٍت انًختصت أٔ يٍ ٌفٕضّ يٍ رنك خالل اثٍٍُ ٔسبؼٍٍ سبػت يٍ تبسٌخ َشش ْزا
انقشاس فً انذائشة االَتخببٍت انًختصتٌٔ ،فصم فً ْزا انطؼٍ خالل ثالثت أٌبو يٍ تبسٌخ تقذيّ .
ٌٔستأَف أيبو يحكًت االستئُبف انًختصت خالل ثالثت أٌبو يٍ تبسٌخ صذٔسِٔ ،انتً تفصم فٍّ بٍٓئت
يشافؼت خالل خًست أٌبو يٍ تبسٌخ تقذًٌّ بحكى ببث غٍش قببم نهطؼٍ ٔيهزو نجًٍغ انجٓبث ٔرٔي
انشأٌ.
هادة ()2
ٌؼًم أحكبو ْزا انقبٌَٕ يٍ تبسٌخ صذٔسِ ٌُٔ ,شش فً انجشٌذة انشسًٍت.
الوؤتور الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ /5ربيع األخر1435/هـ
يوافق 2014/2/5م
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